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Kerst in donk’re tijd 

 

Op aarde werd een Kind geboren, 
in donk're tijden van weleer, 
voor mensen zoekend en verloren, 
kwam juist in deze nacht de Heer. 
 

Maar in Judea's wijdse dreven, 
was licht en luister, overal, 
waar herders met hun vee verbleven, 
klonk 't grote nieuws door het heelal. 
 

Ook wij mogen die Heiland zoeken, 
in deze vreemde, donk're tijd, 
het staat geschreven in de Boeken: 
wie Jezus zoekt krijgt nimmer spijt. 
 

Wij kunnen dit jaar niet luid zingen, 
van Christus' komst in Bethlehem, 
maar wél getuigen van de dingen, 
die herders spraken over Hem.  
 

Aagje Lingen 
 

Lucas 2:8-19 en Micha 5:1 
U kunt dit gedicht ook zingen op de wijs van 
‘Er is uit ’s werelds duist’re wolken…’. 

 

 
 
 

Beste medeleden van onze PCOB-afdeling, 
 

Het werd net donker toen ik deze foto op de pier 
maakte. Het koelde meteen behoorlijk af en ik rilde. 
Niet alleen de kou, maar ook de aanblik van de   
donkere wolken maakten dat ik het koud kreeg. 
Toen ik mijn jack aandeed zag ik aan de horizon toch 
nog de zon en besefte: daar achter de horizon is het 
licht, morgen komt de zon terug. Veel mensen kregen, 
al dan niet door covid-19, het afgelopen jaar last van 
‘donkere wolken en kou’, jong en oud. Ik wens hen en  
u allen dat u snel de zon weer op ziet gaan. Het ‘Licht 
van Kerst’ in deze donkere tijden, dat warmte geeft. 
                    

     Met vriendelijke groet, Teun Huisman  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Van het bestuur 
 

Afscheid van een bewogen jaar 
 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Een 
bijzonder jaar met veel wetenswaardigheden. Begin 
van dit jaar hadden we een volledige lockdown. Later 
in het jaar waren er wat meer mogelijkheden. 
Afgelopen zomer en begin van de herfst mochten we 
weer veel meer doen, alhoewel de basisregels nog wel 
van kracht waren. Het coronavirus was niet weg maar 
beheersbaar.  

   Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen 

en een Gelukkig                 Nieuwjaar 
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Een aantal ontmoetingen rondom het koffie drinken 
en de middagbijeenkomsten konden gelukkig door-
gaan, zoals de middagbijeenkomst van 16 november jl. 
Te gast was toen dhr. Rien Mouw die met ons een 
prachtige zwerftocht heeft gehouden over de Veluwe. 
Zie ook het verslag hiervan elders in deze Nieuwsbrief. 
Ook een aantal busreizen konden doorgaan. Nu zijn er 
echter zoveel besmettingen dat de nodige 
maatregelen al weer afgekondigd zijn. Toch willen we 
voor volgend jaar de nieuwsjaarbijeenkomst door 
laten gaan (als het kan) en heeft Lies Grimbergen weer 
twee busreizen gepland. Hierover leest u elders in 
deze Nieuwsbrief. Hoe het verder loopt weten we niet.  

 
 

CDA-fractie op bezoek 
 

In onze laatste bestuursvergadering hebben wij 
bezoek gehad van een CDA-afvaardiging van de 
gemeente Huizen. De delegatie bestond uit Mevr. 
Daniëlle van Deutekom en de heren Rutger Rebel en 
Migchel Dirksen. (Foto: Clary Vos) 
Met hen hebben we gesproken over het ouderen-
beleid van onze gemeente en hun rol daarin.  
Heel duidelijk is aan de orde gekomen dat ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 
Dat is een schitterende gedachte maar in de praktijk 
laat het soms schrijnende gevallen zien. Wij krijgen 
het advies deze zaken bij de gemeente te melden. 
Misschien  
is er dan een mogelijkheid voor het leveren van 
maatwerk. In het kader van bezuinigingen wil Versa 
Welzijn stoppen met de Boodschappen Bel Plus bus. 
De fractie vindt het heel belangrijk dat deze bus blijft 
bestaan  en zij zal zich daarvoor in de komende tijd 
sterk maken. Het was een goede ontmoeting.   

  

Vrijwilligersbijeenkomst 
 

Op 20 november 2021 zouden wij onze jaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst houden in de 
“Brassershoeve”. Helaas is dat nu niet mogelijk. De 
ruimte in de “Brasserhoeve” is te beperkt om al onze 
vrijwilligers te ontvangen gezien de huidige corona 
maatregelen, waaronder de anderhalve meter 
afstand. We stellen deze bijeenkomst uit totdat het 
weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten. 
 

 Vervoer 
 

Binnen het bestuur is er gesproken over een vervoers-
dienst. Wij zouden het fijn vinden de leden die niet 
(meer) in staat zijn om zelfstandig naar de middag-
bijeenkomsten te komen en dat toch graag doen, deze 
gelegenheid te bieden.  
Echter, hiervoor hebben wij leden nodig die bereid 
zijn om deze taak op zich te nemen. Wie zou dat 
willen doen? Als u hieraan mee wilt helpen, meldt u 
dat dan bij Lies Grimbergen. tel. 06 5183 5651. 
Denkt u er eens over na wat we op deze manier voor 
anderen kunnen betekenen. Leden voor leden. 
 

Wisseling van de wacht 
 

Enkele leden van het bestuur hebben op  informele 
wijze afscheid genomen van Jan René van Wessel. Een 
lange tijd was hij beheerder van 't Visnet. Vele malen 
heeft hij ons tijdens de bijeenkomsten voorzien van 
koffie, thee, drankjes en hapjes. Wij wensen hem alle 
goeds toe voor de toekomst en in zijn nieuwe baan. 
Natuurlijk heten we heel hartelijk welkom de nieuwe 
(tijdelijke) beheerder van 't Visnet, dhr. Kees Klerk.  
We hopen op een goede samenwerking.  
 

 

N.B. Het gebouw ’t Visnet gaat volgend jaar over in 
andere handen. Het is voor een bepaalde tijd in erf-
pacht gegeven aan Rebel’s Begrafenisonderneming.  
 

Van de penningmeester 
 

Contributie 2022 
Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur 
besloten de contributie voor 2022 te handhaven op 
het niveau van 2021, mede gezien de aanwezige 
financiële buffer. 
De jaarlijkse contributie voor de PCOB-afdeling Huizen 
blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en € 55,- 
voor een echtpaar of leefverband. 
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 
december. 
 

Begroting 2022 
Voor de leden ligt de begroting 2022 ter inzage bij de 
penningmeester. Eventuele opmerkingen kunnen 
vóór 1 januari 2022 bij hem worden ingediend.  
In de Nieuwsbrief van maart 2022 volgt dan meer 
informatie. 
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Rabo ClubSupport 
Een persoonlijk bedankje 
 

Voor de Rabobank is een 
club/vereniging zoveel 
méér dan een club. Het is 
een soort tweede huis. 
Een plek waar je elkaar 
kunt ontmoeten en elkaar 
kunt steunen. Daarom 
versterkt de Rabobank 
clubs/ verenigingen met 
kennis, netwerk en geld.  

Dat is goed voor de club/vereniging zelf maar ook 
goed voor haar omgeving/uitstraling. 
De PCOB Afdeling Huizen bedankt iedereen die op 
onze ‘club’ heeft gestemd. Dit jaar mogen wij door uw 
medewerking een bedrag ontvangen van € 1.091,32 
(2020: € 985,52). Hiermee kunnen wij het komende 
jaar de Nieuwsbrief op kleur blijven uitbrengen! 
Wij willen hierbij dan ook graag de Rabobank hartelijk 
bedanken voor hun initiatief om de Nederlandse 
clubs en verenigingen financieel te ondersteunen. 
 

Omzien naar elkaar 
 

Mocht u behoefte hebben aan een praatje of een 
bezoekje. Maar ook hulp of een boodschapje. Belt u 
dan gerust met een van de bestuursleden. Doen hoor! 
Wij helpen u graag in deze toch moeilijke tijd. 
 

Nieuw lid 
 

Wij heten van harte welkom: 
Mevr. E. Schaap, 
Godelinde 57 
 

Voleindingszondag 
 
 
 

We noemen de 
namen 
hardop, een voor een, 
in de wetenschap: 
God vergeet er geen.  

 

van Anja de Jong 
 

 
 
Zondag 21 november was de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dan herdenken we hen die in de 
afgelopen periode overleden zijn. 
 

We gedenken hier de overleden leden van onze 
afdeling en denken ook aan hun nabestaanden. 

 

• Mevr. H.B. van den Beukel-Koningen (86 jaar), 
Oranje Nassauplein 173 

• Dhr. L. Blok (87 jaar),  
De Savornin Lohmanlaan 27B 

• Dhr. J. Broers (89 jaar),  
Graaf Wichman 129 
 

• Mevr. M. Broers-Koopsen (87 jaar),  
Akkerweg 57 

• Dhr. H. Doorn (88 jaar),  
Oranje Nassauplein 46 

• Mevr. A.C. Eken-Brugge (77 jaar),  
Onderwei 35 

• Dhr. J. Griffioen (80 jaar),  
Nieuwe Bussummerweg 83 

• Mevr. B. Hogenbirk-Rebel (84 jaar), 
Akkerweg 109 

• Mevr. K. de Jong-Middag (92),  
Kweek 34 

• Dhr. H.C. Koldewijn (86 jaar), 
Ericaweg 1 

• Mevr. L. Kos-Kooij (77 jaar),  
Ceintuurbaan 60 

• Dhr. A. van de Kraats (89 jaar),  
Emmerrek 2, Blaricum  

• Dhr. K. Krikke (94 jaar),  
Oranje Nassauplein 93 

• Mevr. B. Lenselink (71 jaar),  
Monnickskamp 228 

• Dhr. J. van der Poel (91 jaar), 
vh. Wonend: Jan van Brakelstraat 25 

• Dhr. A.J. Post (76 jaar),  
Rembrandtlaan 22  

• Dhr. J. Schaap (82 jaar),  
Noorderweg 43 

• Mevr. J. Schipper-Gooijer (89 jaar),  
Akkerweg 57 

• Dhr. D. Schram (83 jaar),  
Plein 2000 - 71 

• Dhr T. van Slooten (88 jaar),  
Plein 2000 -  111 

• Mevr. A. de Vente- Wever (89 jaar),  
Oranje Nassauplein 100 

• Dhr. J. Vreeswijk, (83 jaar)  
Joh. Vermeerlaan 14 

• Mevr. A. Westland-Westland (91 jaar),  
Oranjehof 23 

• Dhr. D. van ’t Zelfde (85 jaar),  
Paardebloem 12  

 

In de afgelopen periode zijn overleden: 
• Dhr. A.de Braal (93 jaar), 

Weideweg 12 

• Dhr. L. Veerman (84 jaar),  
Oranje Nassauplein 60 

• dhr. T. Veerman (75 jaar),  
Graaf Wichman 75 

• Mevr. C. Visser-Boor (89 jaar), 
E. Ludenstraat 45 

• Dhr. J.T. Eken (86 jaar), 
Graaf Wichman 5 

We leven mee met de nabestaanden en wensen hen 
veel sterkte voor de komende tijd.   
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Ook denken we aan alle zieken thuis en degenen die 
elders verblijven. Wij wensen hen beterschap en ook 
sterkte met de afsluitende woorden van de meditatie 
gehouden op de middagbijeenkomst van afgelopen 16 
november: “God laat je nooit alleen, op geen enkele 
tocht. Hij wil je altijd beschermen. Je bewaren tot in 
eeuwigheid. Want in Hem ben je al behouden. Tot in 
alle eeuwigheid.”  
En zo gaan we op weg naar Kerst en het jaar 2022. 
 

Tot slot 
 

Het bestuur van de PCOB wenst u en allen om u heen 
Gezegende Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar.  
Ook zien we uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
D.V. woensdag 5 januari 2022 a.s. 
 

Met hartelijke groeten, namens het bestuur, 
Iet van Saane 
 

Ingekomen 
 

De Mantelzorgmakelaar 
 

Als vervolg op een prettig gesprek met Hilly Vos van 
uw PCOB, willen wij u graag verduidelijken wat een 
mantelzorgmakelaar is en wat de ervaringen hiermee 
zijn indien men een mantelzorgmakelaar inhuurt.  
Een beknopte weergave van wat de mantelzorgma-
kelaar kan betekenen ziet u in de link van het 
ministerie van VWS. 
 

Hierbij stuur ik u een ervaring van het inzetten van 
mantelzorgmakelaar Yvonne de Haan: 
 

“Via een kennis kwamen wij in contact met Yvonne de 
Haan, Mantelzorgmakelaar. We wisten niet eens dat 
zoiets bestond, laat staan dat we wisten hoe we haar 
konden inschakelen. Echter één telefoontje naar je 
zorgverzekeraar en ik wist al een hoop meer.  
Zodoende heb ik een afspraak gemaakt en niet veel 
later was Yvonne bij ons thuis. Mijn vrouw heeft een 
ernstige vorm van Multiple Sclerose (M.S.) en we 
hadden dringend hulp nodig bij de diverse aanvragen 
bij diverse instanties. Zelf liepen we daarbij tegen 
muren van onwil en onbegrip aan. Ze heeft ons al het 
werk uit handen genomen en de volledige correspon-
dentie met de instanties op zich genomen.  
Het resultaat is dat wij nu eindelijk de zorg kunnen 
inkopen die ons altijd geweigerd is en dat in een 
recordtijd. De mantelzorgmakelaar wordt vergoed 
door de zorgverzekeraar indien men aanvullend 
verzekerd is.”  
 

Mocht u nog vragen hebben, bel/mail ons gerust.  
Met vriendelijke groet,  
Adriaan de Jong en Marion Smeekes,  
uw regisseurs voor zorgvragen, 
Tel.: Adriaan: 06 5890 3000, Marion: 06 2707 0307.  

 

 

Leuk Leven Leef Vitaal - outdoor 
 

Op maandag 6 december organiseren de 
beweegcoaches & buurtsportcoaches 
van Versa Welzijn en Sportadviesgroep 
een wandel- en beweegmiddag voor de 
senioren uit Huizen. De routes zijn van 
wijkcentrum naar wijkcentrum. Er zijn diverse 
wandelafstanden en er is voor ieder wat wils. 
Vanuit diverse wijkcentra wordt er dus gestart. Zo is 
er een wat pittigere actieve loop, een kortere afstand 
en er is ook een afstand voor mensen met een rollator 
of rolstoel. Tijdens de loop worden er, waar 
mogelijk, balans- en krachtoefeningen toegevoegd. 
 

Bij ieder wijkcentrum wordt er gestart met soep om 
12:30 uur en bij ieder wijkcentrum dat men tijdens de 
wandeling aan doet is er een verantwoorde versna-
pering. Bij de wijkcentra zal er ook aandacht gegeven 
worden aan het thema verantwoorde voeding door 
middel van een kleine voedingsquiz.  
 

Tot slot is er voor elke deelnemer een leuk 
aandenken. Binnenkort volgt er meer informatie in de 
pers. Met sportieve groet,  
Rubin Vos, Sportadviesgroep, tel.: 06 3310 9797. 
 

Verslagen  
Verslag van de PCOB-middag van 16 november 
 

Marianne Oor heet ons hartelijk welkom en is blij dat 
we bij elkaar kunnen komen. 
Zij geeft het woord aan Hilly Vos, die de opening 
verzorgt. Zij leest met ons Psalm 121. 
God is onze bewaarder, onze beschermer. De Here 
sluimert niet. Hij is onze lijfwacht, ook in de huidig 
spannende tijd, ja tot in eeuwigheid. 
Marianne doet daarna nog enkele mededelingen:  
- De middag voor de vrijwilligers op 20 november  
gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. 
- De nieuwjaarsbijeenkomst zal zijn op 5 januari, 
onder voorbehoud van eventuele nieuwe regels. 
- Annemarie Huisman zal in het nieuwe jaar als PR-
functionaris aan het bestuur worden voorgedragen. 
 

Daarna neemt natuurfotograaf Rien Mouw ons mee 
op zijn bijzondere zwerftocht over de Veluwe.  
 
 
 
 
Edelhert 

 
© Rien                                                                                                                                                                          
… Mouw 

 
 
 

https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers/ondersteuning-en-advies/hulp-bij-regeltaken
http://home.kpn.nl/m.mouw2/FotoCollectie.htm
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Met beeld en geluid toont hij Gods prachtige schep-
ping. We beginnen in de winter, we zien mooie 
sneeuwfoto’s, vooral als de zon schijnt en ondergaat. 
Daarna bewonderen we edelherten en moeflons.  
De laatsten blijken een gemakkelijke prooi te zijn voor 
de wolven, die inmiddels ook op de Veluwe 
voorkomen. De volgende beelden tonen ons de 
randmeren, waar bij ijzige kou en veel wind de 
rietkragen veranderen in ijsbeelden en later als het 
dooit in kruiend ijs. 
Daarna gaan we op bezoek bij een aantal bejaarde 
Veluwenaren, die vaak wonen in oude boerderijen 
waarvan er een wel 300 jaar oud is. Hun leven is als 
het ware stil blijven staan. Het werk dat zij nog doen 
gebeurt vaak met de hand, de inrichting van het huis 
en de opstallen zijn van vroeger en daar voelen zij  
zich heel erg wel bij. 
Na de koffie zien we schitterende velden met kleurige 
bloemen, zien en horen we kleurrijke vogels en 
bekijken we de kleine wilde zwijntjes in hun pyjama-
velletjes. Ook vossen komen op de Veluwe veel voor, 
we zien ze in tweegevecht. Vervolgens toont Rien 
ons  de verschillen tussen een edelhert en een 
damhert (zie foto, T.H.). 

 
Het spannendste heeft hij tot het laatst bewaard, dan 
zullen we de edelherten zien en vooral horen. 
In de bronsttijd is het geburl niet van de lucht. De 
grote plaatsherten moeten hun kudde hindes voor de 
paring verdedigen en ongeveer vier weken lang is de 
lucht vol met angstaanjagende geluiden. 
Prachtige foto’s van zonsondergangen besluiten de 
voorstelling. 
 

En dan is het stil! Want, zoals Marianne zegt: “We zijn 
onder de indruk van deze schitterende beelden die 
ons de pracht laten zien van Gods schepping.  
Zij besluit de middag met de woorden van het lied van 
Sela: ‘Een toekomst vol van Hoop’.  
 

Meezingen kan ook, zie het webadres hier onder: 
www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 .  
 

     Annemarie Huisman 
 
 

Voor u gelezen 
 

  

 

 

 
        

De Brassershoeve 

Activiteiten bij De Brassershoeve 
 

Rekening houdend met de beperkende maatregelen 

organiseren onze vrijwilligers bij de Brassershoeve 

allerlei activiteiten voor senioren. Kom gerust langs 

om u te laten informeren of kijk op onze website: 

www.debrassershoeve.nl/activiteiten/ . 

Enkele van onze activiteiten: 
 

Spel en Competitie 
Biljarten dagelijks 
Bridgen  ma-ochtend 
Klaverjassen di-middag, (wo-avond) 
Rummikub elke 2e donderdag 
Dammen wo-middag 
Schaken ma-middag 
Bingo  laatste do v/d maand 
 

Bewegen 
Meer bewegen voor ouderen do-middag 
Fietsclub 2e en 4e wo v/d maand 
 

Creatief 
Handwerken ma-middag 
Schilderen ma-mi, di-mo, di-mi, do-mo 
Leesclub (wo-avond) 1 x in 6 weken  
 

Digitaal vaardig 
Helpdesk di en do van 10:00-12:00 
  inloopspreekuur 
Computerles en WhatsApp les 

Op aanvraag: schrijft u zich alvast in 
voor onze lessen in januari 2022. 

 

Aan onze stamtafel is altijd ruimte voor een praatje 

onder het genot van een kopje koffie. U bent van 

harte welkom! 
 

Wilt u informatie over computerles individueel of in 

groepjes, bel dan naar: 06 1141 9308, of stuur dan 

een email naar cursussen@debrassershoeve.nl . 

Op het SeniorWeb vindt u onze informatie onder 

website: www.seniorweb.nl/huizen . 

Voor algemene informatie kunt u bellen met de 

Brassershoeve: 035 525 6983 of contact opnemen 

via e-mail info@debrassershoeve.nl ,  

of de website: www.debrassershoeve.nl . 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
http://www.debrassershoeve.nl/activiteiten/
mailto:cursussen@debrassershoeve.nl
http://www.seniorweb.nl/huizen
mailto:info@debrassershoeve.nl
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Corona actueel  
 

De opleving van de corona leidt weer 
tot meer afstand houden en thuis blijven.  
(Bron: GGD in de regio en Rijksoverheid) 

Gezien in Diergaarde Blijdorp T.H. 
 

• Iedereen is nu weer overal verplicht 1,5 m afstand 
te houden, ook thuis behalve voor huisgenoten en 
kinderen tot 13 jaar. Wij adviseren u verder in 
winkels een kar of mand te gebruiken en ervoor 
en erna handvaten en handen te reinigen en 
overal drukte te vermijden.  

• Blijf ook vaak uw handen wassen, niesen en 
hoesten in de ellenboog en uw neus snuiten in 
een papieren zakdoekje dat u daarna direct 
weggooit. Ventileer waar mogelijk dagelijks uw 
huis. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief 
zullen de maatregelen vast zijn uitgebreid. 

• In het openbaar vervoer draagt u een mondkapje. 
Ook op openbare plaatsen zoals op vliegvelden en 
perrons en in winkels. Daarnaast is het nodig een 
mondkapje te dragen op drukke plaatsen, zoals op 
markten en winkelstraten en bij het betreden en 
verlaten van kerken, musea, restaurants enz. 
Zorg dat u altijd een mondkapje bij u draagt. 

• U mag nu per dag maximaal vier mensen op 
bezoek krijgen. Dat geldt niet voor kinderen onder 
de 13 jaar. Houd ook dan de nodige afstand. 

• Buiten een wandeling maken in een groepje mag 
nog steeds, maar ook daar met 1½ m afstand. 

• Heeft u klachten die passen bij corona, zoals 
verkoudheid (neusverkoudheid, loopneus, niesen, 
keelpijn), hoesten, verhoging of koorts, plotseling 
verlies van reuk of smaak zonder neusverstopping 
blijf dan met eventuele andere huisgenoten 
binnen, ook de gevaccineerden, en ontvang geen 
bezoek. Neem ook gerust contact op met uw 
huisarts, doe een zelftest of laat u meteen testen 
op corona. Bel dan naar tel. 0800-1202. Kijk voor 
meer en actuele informatie op de website van de 
Rijksoverheid en let op het nieuws.  

• Vaccineren is zeker voor ons ouderen van groot 
belang, ook met de boosterprik. Daarmee kunnen 
we grotendeels voorkomen dat we besmet wor-
den met het coronavirus. Bovendien zullen we 
dan zelf minder vaak het virus overdragen.  
Hoe u het paspoort aan kunt vragen ziet u in onze 
vorige Nieuwsbrief van november. 

 

 

 

Kamer neemt petitie ‘Boostervaccin versneld 
beschikbaar voor 60-plus’ in ontvangst. 

Duizenden Nederlanders ondersteunen de petitie 
van seniorenorganisatie KBO-PCOB om het 
boostervaccin voor 60-plussers versneld beschikbaar 
te stellen.  
 

Kortgeleden is een brief met de petitie aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Gusta Willems van KBO-PCOB: 
“Bijna vijfduizend mensen ondersteunden onze 
oproep. Een aanzienlijk aantal als we weten dat 
senioren niet altijd digivaardig genoeg zijn om aan 
dergelijke digitale acties deel te nemen.” 
 
Inmiddels heeft het kabinet laten weten dat 80-
plussers versneld de boosterprik kunnen krijgen. 
Willems: “Dat is mooi, onze druk heeft meteen 
geholpen. Maar daarmee zijn we er nog niet. In het 
tempo dat nu wordt gevolgd zal een groot gedeelte 
van de senioren pas in januari aan de beurt zijn. En 
dat is pijnlijk, gezien de feestdagen. Sommige 
senioren zullen weer de veilige eenzaamheid 
verkiezen boven de gezelligheid.” 
 
In de brief aan de Tweede Kamer vraagt KBO-PCOB 
ook aandacht voor een aantal problemen, die echt op 
korte termijn moeten worden opgelost. Zo zijn er 
minder priklocaties en moet er meer gereisd worden. 

 
 Dat is voor senioren die niet of nauwelijks mobiel zijn 
geen optie. Willems: “En zo zijn er nog wat prangende 
aandachtspunten, wat KBO-PCOB betreft. Denk 
bijvoorbeeld aan de kleinschalige woon-zorgvormen 
en aanleunwoningen zonder instellingsarts. Nu de 
huisarts niet in beeld is blijft het onduidelijk wanneer 
de bewoners hiervan aan de beurt zijn. Uiteindelijk 
vragen we om goede communicatie. We hebben 
geleerd van de allereerste prikrondes waar een hoop 
onduidelijkheid was. Eenduidigheid en helderheid is 
echt van groot belang.” 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.pcob.nl/wp-content/uploads/2021/10/Nieuwsbrief-november-2021-2.pdf
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Busreizen in 2022 
 

Er staan weer twee busreizen gepland, op 

woensdag 30 maart en op dinsdag 26 april.  

Afhankelijk van hoe de situatie is met het 

coronavirus en de maatregelen die dan gelden,  

gaan we op woensdag 30 maart een busreis maken 

met een boottocht en op dinsdag 26 april een tour-

bustocht naar Montfoort. 

Op woensdag 30 maart vertrekken we rond 10 uur 

met de bus naar Kerkdriel waar we om ongeveer  

12 uur aankomen. Daar schepen we in om een 

prachtige boottocht te maken. Tijdens de vaartocht 

gebruiken we de lunch. Met deze afwisselende 

vaartocht gaan we maar liefst door 5 sluizen. 

 

 

In Vianen passeren we de eerste en verder op deze 
tocht passeren we nog de Noordersluis, de 
Zuidersluis, de Beatrixsluis en de Koninginnesluis. We 
varen de vijfsluizentocht in 2½ uur op kleine riviertjes, 
maar ook op het Amsterdam-Rijnkanaal en misschien 
ziet u dan nog wel een van de vele grote riviercruise-
boten.  
 

De reis is verzorgd met: 

* Boottocht ‘rondje Vreeswijk’                                                       

* Soep- en broodjeslunch met kroket aan boord                                                                                          

* Met de bus rondje Vijfheerenlanden 

Vertrek:  10.00 uur Zenderkerk                                                                                                                                       

  10.15 uur Prins Bernhardplein                                                                                                                                  

Thuiskomst:  ± 16.30 uur 
 

Kosten:  Leden € 50,- (niet leden € 55,-)                                                                                                

 

 

Op dinsdag 26 april vertrekken we even na 9 uur met 

de bus richting Houten, daar gaan we rond koffietijd 

genieten van koffie met gebak in restaurant “De 

Engel”.  Daarna maken we een mooie toer richting 

Montfoort, waar we om 12.00 uur verwacht worden 

bij restaurant ”De Heeren van Montfoort”. Vroeger 

heette dit restaurant “De Gouden Leeuw”, wellicht bij 

velen bekend, maar nadat het volledig is vernieuwd 

hebben ze ook de naam veranderd.  

Wat gelukkig niet is veranderd, is de geweldige 

keuken. Klapstuk is altijd het dessert met pudding van 

het huis en de feestelijke ijstaart. Na de lunch is het 

gezelligheid troef met een optreden van het 

Shantykoor de IJsselzangers. Zij brengen de sfeer erin 

met leuke liedjes.    
 

De reis is verzorgd met:                                                                                                                                                             

* Koffie met gebak                                                                                                                                                                   

* Drie gangen warme lunch                                                                                                                                                        

* Optreden van de IJsselzangers bij ‘De Heeren van  

   Montfoort’  
 

Vertrek:  9.15 uur Prins Bernhardplein  

              9.30 uur Zenderkerk                                                                                                                                                     

Thuiskomst:  ± 16.30 uur 
 

Kosten:  Leden € 58,- (niet leden € 63,-) 
 

U mag zich opgeven bij Lies Grimbergen, per telefoon 

op nr. 06 5183 5651 (tussen 17 uur en 20 uur) of per 

email: liesgrimbergen@ziggo.nl .  
 

Uiterlijk 10 dagen voor vertrek betalen op 

bankrekening NL 63 RABO 0329 9666 34 t.n.v. PCOB 

afd. Huizen met vermelding van reisdoel en datum. 
 

Neem zo nodig uw stok of rollator mee!      

 

mailto:liesgrimbergen@ziggo.nl
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Gezellig met elkaar… 
 

Koffie drinken in De Brassershoeve 
 

Elke eerste woensdag van de maand,  
aanvang 10.30 uur. 
 

We hebben te maken met de geldende coronaregels 
voor de horeca. Dus zijn een coronapas en een 
legitimatiebewijs verplicht. Als u naar binnengaat 
draagt u een mondkapje en meldt u zich meteen. 
Dan zoekt u een plaats waar u wilt zitten. Daar kunt 
u uw mondkapje afdoen tot u weer vertrekt.   
De stoelen mogen niet verplaatst worden. 
 

Dus op woensdagen 1 december, 5 januari en  
2 februari bent u allen weer hartelijk welkom.  
 

Kosten koffie: € 0,80 per kop, graag betalen met pin 

 
 

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie  
op woensdag 5 januari a.s. in ’t Visnet 
 

Het bestuur van de PCOB nodigt u uit voor de 
Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari a.s.  
Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. 
 

Deze middag vertelt Mevr. Wendy van Noppen 

(bekend van de Historische Kring Huizen) een 

boeiend verhaal over haar bijzondere familie. 

In de pauze wordt koffie en thee geserveerd  
en na de presentatie wordt u een hapje en een 
drankje aangeboden voor het naar huis gaan.                                   
 

Vanwege de corona maatregelen moet u zich wel 
aan de dan geldende regels houden! 
 

U dient zich voor het bijwonen van deze middag aan 

te melden. Dat kan telefonisch tussen 17.00  

en 20.00 uur bij Hilly Vos, tel. 035 525 1178, 

of per e-mail: pcobhuizen@outlook.com .  

Deze PCOB-middag kunt u ook thuis volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl. De link hiervoor is: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/367 . 

  Colofon  
 

Bestuur PCOB Afdeling Huizen:                                                                                                                                                                                                                                                                           
Marianne Oor-van der Molen, voorzitter   
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656 
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Jan Moll, 2e penningmeester  
Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306  
E-mail: janmoll@kpnmail.nl 
Lies Grimbergen-Tielkemeijer, 
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Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651  
E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl  

Ledenadministratie:   
Annie van As  
Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780  
E-mail: anvanas@planet.nl  

Commissie Lief en Leed:  
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Opperweg 17, tel.: 035 525 5013 
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Bezorging Magazine van KBO-PCOB:  
Cor Van der Poel  
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Redactie Nieuwsbrief en webmaster:  
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Kopij volgende Nieuwsbrief (februari):  

Inleveren a.u.b. uiterlijk vrijdag 14 jan. a.s. 

 Kerstkleuren uit Gimbornpark in Doorn – 2021 T.H. 
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